
 

 

 

 

 Югары Ослан муниципаль районы Куралово авыл җирлеге Башкарма 

комитеты җитәкчесе вазыйфасын биләүгә конкурс үткәрү турында 

 

«Россия Федерациясендҽ җирле ҥзидарҽ оештыруның гомуми 

принциплары турында» 131-ФЗ номерлы Федераль законның 37 статьясына, 

«Татарстан Республикасында җирле ҥзидарҽ турында» 45-ТРЗ номерлы 

Татарстан Республикасы Законының 26 статьясына, Югары Ослан муниципаль 

районының Куралово авыл җирлеге Уставына таянып, Куралово авыл җирлеге 

Башкарма комитеты турындагы Нигезлҽмҽ нигезендҽ, 

 

Югары Ослан муниципаль районы Куралово авыл җирлеге Советы 

карар чыгарды: 

1. Югары Ослан муниципаль районы Куралово авыл җирлеге Башкарма 

комитеты җитҽкчесе вазыйфасын билҽҥгҽ конкурс игълан итҽргҽ. 

2. Конкурска документлар кабул итҥ 2019 елның 11 гыйнварыннан 30 

гыйнварына кадҽр, шимбҽ һҽм якшҽмбе кҿннҽреннҽн тыш, муниципаль район 

Советы бинасында Югары Ослан муниципаль районы Советының оештыру 

бҥлеге Башлыгы кабинетында Югары Ослан авылы, Чехов ур., 18 йорт адресы 

буенча башкарыла, тел.2-22-25. 

3. Югары Ослан муниципаль районының Куралово авыл җирлеге 

Башкарма комитеты җитҽкчесе вазыйфасын билҽҥгҽ кандидатураларны карау 

ҿчен конкурс комиссиясе составын 6 кеше исҽбеннҽн1 нче кушымта нигезендҽ 

расларга. 

                     10.01.2019                                                              49-223 

            _________________                 с.Куралово                                _____________ 

                     10.01.2019                                                              49-223 

            _________________                 с.Куралово                                   _____________ 



 

 

4. Конкурс комиссиясенҽ 31.01.2019дан  01.02.2019га кадҽр  Югары Ослан 

муниципаль районы Куралово авыл җирлеге Башкарма комитеты җитҽкчесе 

вазыйфасын билҽҥгҽ кандидатларны сайлап алу бҽйгесен ҥткҽрергҽ һҽм    

02.02.2019дан соңга калмыйча   Куралово авыл җирлеге Советына кандидатлар 

турында мҽгълҥмат һҽм конкурс нҽтиҗҽлҽрен тҽкъдим итҽргҽ. 

     5. Югары Ослан муниципаль районы Куралово авыл җирлеге Башкарма 

комитеты җитҽкчесе белҽн контракт проектын № 2 нче кушымта нигезендҽ 

расларга. 

    6. Ҽлеге карарны Татарстан Республикасының хокукый мҽгълҥмат рҽсми 

порталында һҽм Югары Ослан муниципаль районының рҽсми сайтында 

бастырып чыгарырга. 

    7. Ҽлеге карарның ҥтҽлешен контрольдҽ тотуны ҥземҽ калдырам. 

 
 

Югары Ослан муниципаль районы 

Куралово авыл җирлеге  

Советы Рәисе урынбасары                                                               Г.Г.Маслов 
  

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                  Татарстан Республикасы  

                                                                                    Югары Ослан муниципаль районы 

 Куралово авыл җирлеге Советының 

                                                                              2019 елның 10 гыйнварындагы 

                                                                    49-223 номерлы карарына  

1 нче кушымта 
 

Югары Ослан муниципаль районы Куралово авыл җирлеге Башкарма 

комитеты җитәкчесе вазыйфасын биләүгә кандидатураны карау өчен 

конкурс комиссиясе  

СОСТАВЫ 

Конкурс комиссиясе рәисе 

 

1. Осянин Сергей Викторович – Югары Ослан муниципаль районы Башлыгы 

урынбасары; 

 

Конкурс комиссиясе рәисе урынбасары 

 

2. Маслов Георгий Георгиевич– Югары Ослан муниципаль районы Куралово 

авыл җирлеге Башлыгы урынбасары; 

 

                                        Конкурс комиссиясе секретаре 

 

3.Скареднова Надежда Геннадьевна – Югары Ослан муниципаль районы 

Советының оештыру бҥлеге башлыгы. 

 

Конкурс комиссиясе әгъзалары 

 

4. Гилязиев Ильназ Нурисламович - Югары Ослан муниципаль районы 

Башлыгының коррупциягҽ каршы кҿрҽш буенча ярдҽмчесе; 

5.  Попов Сергей Александрович - 3 нче сайлау округы буенча Куралово авыл 

җирлеге Советы депутаты; 

6.  Баканов Петр Александрович - 1 нче сайлау округы буенча Куралово авыл 

җирлеге Советы депутаты. 

 

 

 

 

 

                                                                              

 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                    Татарстан Республикасы  

                                                                                     Югары Ослан муниципаль районы 

 Куралово авыл җирлеге Советының 

                                                                               2010 елның 10 гыйнварындагы 

                                                                      49-223 номерлы карарына  

2нче кушымта 

 

Югары Ослан муниципаль районы Куралово авыл җирлеге Башкарма 

комитеты җитәкчесе белән Контракт проекты 

 «___» _______   2019 ел 

 

      «Россия Федерациясендҽ җирле ҥзидарҽ оештыруның гомуми принциплары 

турында» Федераль закон, «Татарстан Республикасында җирле ҥзидарҽ 

турында» Татарстан Республикасы Законы һҽм Югары Ослан муниципаль 

районы Куралово авыл җирлеге Уставы нигезендҽ эш итҥче Татарстан 

Республикасы Югары Ослан муниципаль районы Куралово авыл җирлеге 

Башлыгы урынбасары Г. Г. Маслов бер яктан , һҽм «___» _____________ 2019 

ел № ____ Югары Ослан муниципаль район Советы карары белҽн  Югары 

Ослан муниципаль районы Куралово авыл җирлеге Башкарма комитеты 

җитҽкчесе вазыйфасына билгелҽнгҽн һҽм килҽчҽктҽ Куралово авыл җирлеге 

Башкарма комитеты җитҽкчесе булган___________________________ 

(фамилия, исеме, атасының исеме), икенче яктан, тҥбҽндҽгелҽр турында ҽлеге 

Контрактны тҿзеделҽр. 

 

1. ГОМУМИ НИГЕЗЛҼМҼЛҼР 

 

1.1. Куралово авыл җирлеге Башкарма комитеты җитҽкчесе вазифасына, 

конкурс нҽтиҗҽлҽре буенча, Югары Ослан муниципаль районы Куралово авыл 

җирлеге Советы тарафыннан билгелҽнҽ. 

1.2. Куралово авыл җирлеге Башкарма комитеты җитҽкчесе Югары Ослан 

муниципаль районы муниципаль хезмҽткҽре, Югары Ослан муниципаль районы 

Куралово авыл җирлеге Башкарма комитетын җитҽкли. 

1.3. Куралово авыл җирлеге Башкарма комитеты җитҽкчесе ҥзенең эшчҽнлеге 

белҽн Югары Ослан муниципаль районы Куралово авыл җирлеге Советына 

хисап тота. 

1.4. Бу Контракт буенча эш Куралово авыл җирлеге Башкарма комитеты 

җитҽкчесе ҿчен тҿп эш булып тора. 

2. КУРАЛОВО АВЫЛ ҖИРЛЕГЕ БАШКАРМА КОМИТЕТЫ 

ҖИТҼКЧЕСЕНЕҢ ҖИРЛЕ ҼҺҼМИЯТТҼГЕ МҼСЬҼЛҼЛҼРНЕ ХҼЛ ИТҤГҼ 

КАГЫЛЫШЛЫ ХОКУКЛАРЫ ҺҼМ БУРЫЧЛАРЫ 

 



 

 

2.1. Куралово авыл җирлеге Башкарма комитеты җитҽкчесенең хокуклары һҽм 

бурычлары гамҽлдҽге законнар, Куралово авыл җирлеге Уставы, башка 

муниципаль хокукый актлар һҽм ҽлеге Контракт белҽн билгелҽнҽ. 

2.2. Куралово авыл җирлеге Башкарма комитеты җитҽкчесе: 

2.2.1. Югары Ослан муниципаль районы Куралово авыл җирлеге Башкарма 

комитеты (алга таба - авыл җирлеге Башкарма комитеты) эшчҽнлеге белҽн 

берҥзе принципларында җитҽкчелек итҽ һҽм Югары Ослан муниципаль районы 

Куралово авыл җирлеге Советы каршында ҥз вҽкалҽтлҽренҽ кергҽн җирлекнең 

Башкарма комитеты тарафыннан башкарылуы һҽм тапшырылган дҽҥлҽт 

вҽкалҽтлҽрен ҥтҽҥ ҿлешендҽ-Татарстан Республикасы Президенты алдында 

шҽхси җавап тота; 

2.2.2. Югары Ослан муниципаль районының "Куралово авыл җирлеге" 

муниципаль берҽмлеге, "Югары Ослан муниципаль районының Куралово авыл 

җирлеге" муниципаль берҽмлегенең һҽм башка муниципаль берҽмлеклҽрнең 

җирле ҥзидарҽ органнары, дҽҥлҽт хакимияте органнары, гражданнар һҽм 

оешмалар белҽн мҿнҽсҽбҽтлҽрдҽ җирлекнең Башкарма комитетын тҽкъдим итҽ; 

2.2.3. Югары Ослан муниципаль районы Куралово авыл җирлеге Советы 

каравына җирле бюджет проектларын һҽм аның ҥтҽлеше турындагы 

отчетларны тҽкъдим итҽ; 

2.2.4. Югары Ослан муниципаль районы Куралово авыл җирлеге Советы 

каравына җирлекнең комплекслы социаль-икътисади ҥсеше планнары һҽм 

программалары проектларын һҽм аларның ҥтҽлеше турында хисапларны 

тҽкъдим итҽ; 

2.2.5. Югары Ослан муниципаль районы Куралово авыл җирлеге Советы 

раславына җирлек Башкарма комитеты структурасы проектын, җирлек 

Башкарма комитеты хезмҽткҽрлҽренең иң чик санын һҽм аларның хезмҽт ҿчен 

тҥлҽҥ фондын кертҽ; 

2.2.6. Югары Ослан муниципаль районы Куралово авыл җирлеге Советы белҽн 

килешҥ нигезендҽ билгели һҽм җирлек Башкарма комитеты җитҽкчесе 

урынбасары вазыйфасыннан азат итҽ, муниципаль хезмҽткҽрлҽрне һҽм башка 

хезмҽткҽрлҽрне вазыйфага билгели һҽм вазыйфадан азат итҽ, аларның 

эшчҽнлеген контрольдҽ тота, аларга карата кызыксындыру һҽм дисциплинар 

җаваплылык чаралары куллана; 

2.2.7. "Югары Ослан муниципаль районының Куралово авыл җирлеге" 

муниципаль берҽмлеге чаралары белҽн расланган бюджет нигезендҽ эш итҽ, 

җирлекнең банк учреждениелҽрендҽ бюджет һҽм башка счетларын ача һҽм яба; 

2.2.8. Югары Ослан муниципаль районы Куралово авыл җирлеге Советы 

карары нигезендҽ муниципаль бурыч алулар башкара, муниципаль 

облигациялҽр чыгара, муниципаль милек тҿзи; 



 

 

2.2.9. Югары Ослан муниципаль районы Куралово авыл җирлеге Советы 

карары белҽн елга бер тапкыр ҥзенең эшчҽнлеге турында отчет тҽкъдим итҽ; 

2.2.10. Авыл җирлеге Башкарма комитеты эшчҽнлеге турында халыкка даими 

рҽвештҽ хҽбҽр итҽ, авыл җирлеге Башкарма комитеты хезмҽткҽрлҽре 

гражданнарны кабул итҽ, атна саен гражданнарны кабул итҽ, гражданнарның 

тҽкъдимнҽрен, гаризаларын һҽм шикаятьлҽрен карый, алар буенча карарлар 

кабул итҽ; 

2.2.11. Югары Ослан муниципаль районының "Куралово авыл җирлеге" 

муниципаль берҽмлегенең дҽҥлҽт һҽм башка органнардагы мҽнфҽгатьлҽрен 

тҽэмин итҥ һҽм яклау буенча чаралар кҥрҽ, җирлек Башкарма комитеты 

исеменнҽн судка гариза бирҽ, ышанычнамҽ бирҽ; 

2.2.12. "Югары Ослан муниципаль районының Куралово авыл җирлеге" 

муниципаль берҽмлеге Уставы һҽм ҽлеге Контракт нигезендҽ башка 

вҽкалҽтлҽрне гамҽлгҽ ашыра. 

2.3. Авыл җирлеге Башкарма комитеты җитҽкчесе Югары Ослан муниципаль 

районының "Куралово авыл җирлеге" муниципаль берҽмлеге исеменнҽн милек 

һҽм башка хокук һҽм бурычларны сатып алырга һҽм тормышка ашырырга, 

судта ышанычсыз чыгыш ясарга хокуклы. 

2.4. Җирлек Башкарма комитеты җитҽкчесе җирлек Башкарма комитеты 

компетенциясенҽ кертелгҽн җирле ҽһҽмияттҽге мҽсьҽлҽлҽр буенча хокукый 

актлар, шулай ук җирлек Башкарма комитетының эшен оештыру мҽсьҽлҽлҽре 

буенча хокукый актлар чыгара. 

2.5. Куралово авыл җирлеге Башкарма комитеты җитҽкчесе бурычлы; 

2.5.1. Россия Федерациясе Конституциясенең, Татарстан Республикасы 

Конституциясенең, федераль законнарның һҽм Татарстан Республикасы 

законнарының, Россия Федерациясенең һҽм Татарстан Республикасының башка 

норматив хокукый актларының, “Югары Ослан муниципаль районының 

Куралово авыл җирлеге” Уставының һҽм башка муниципаль хокукый 

актларның ҥтҽлешен, Югары Ослан муниципаль районының Куралово авыл 

җирлеге Советының карарларын ҥтҽҥне тҽэмин итҽргҽ; 

2.5.2. кеше һҽм гражданның хокукларын һҽм законлы мҽнфҽгатьлҽрен ҥтҽҥне 

һҽм яклауны тҽэмин итҽргҽ; 

2.5.3. Югары Ослан муниципаль районының Куралово авыл җирлеге Советы, 

башка җирле ҥзидарҽ органнары белҽн законнар, Куралово авыл җирлеге 

Уставы, башка муниципаль хокукый актлар һҽм ҽлеге Контракт белҽн 

билгелҽнгҽн тҽртиптҽ һҽм формаларда хезмҽттҽшлек итҥне тормышка 

ашырырга; 

2.5.4. ҥз вазифаларын намус белҽн башкарырга; 

2.5.5. ҥз хезмҽт вазыйфаларын ҥтҽҥ ҿчен кирҽкле квалификация дҽрҽҗҽсен 

тотырга; 



 

 

2.5.6. дҽҥлҽт һҽм башка закон белҽн саклана торган серне сакларга, шулай ук 

ҥзенең шҽхси тормышына, гражданнарның намусына һҽм абруена кагылучы 

вҽкалҽтлҽрен ҥтҽҥгҽ бҽйле рҽвештҽ аңа билгеле булган мҽгълҥматларны 

белдермҽскҽ; 

2.5.7. муниципаль хезмҽт белҽн бҽйле чиклҽҥлҽрне ҥтҽргҽ. 

Куралово авыл җирлеге Башкарма комитеты җитҽкчесе хокуклы тҥгел: 

- педагогик, фҽнни һҽм башка иҗади эшчҽнлектҽн тыш, башка тҥлҽҥле 

эшчҽнлек белҽн шҿгыльлҽнергҽ; 

- дҽҥлҽт хакимиятенең закон чыгару (вҽкиллекле) органнарына яисҽ җирле 

ҥзидарҽ органнарына депутат, башка сайлау органнары ҽгъзасы булырга; 

- шҽхси яки ышанычлы затлар аша эшмҽкҽрлек эшчҽнлеге белҽн 

шҿгыльлҽнергҽ; 

- Башкарма комитетта яки җирле ҥзидарҽ органында ҿченче затлар эшлҽре 

буенча ышанычлы яки вҽкил булырга; 

- гамҽлдҽге законнарда башкасы каралмаган булса, коммерция оешмасы 

идарҽсе органы ҽгъзасы булып торырга; 

- матди-техник, финанс һҽм мҽгълҥмати тҽэмин итҥ чараларын, башка 

муниципаль милек һҽм хезмҽт мҽгълҥматын кирҽк булмаган максатларда 

кулланырга; 

- Башкарма комитет җитҽкчесе сыйфатында публикациялҽр һҽм чыгышлар ҿчен 

гонорарлар алырга; 

- физик һҽм юридик затлардан ҥз вазыйфаларын башкару белҽн бҽйле 

бҥлҽклҽҥлҽр (бҥлҽклҽр, акчалата бҥлҽклҽр, ссудалар, хезмҽтлҽр кҥрсҽтҥ, кҥңел 

ачу, ял итҥ, транспорт чыгымнары һҽм башка бҥлҽклҽр) алырга; 

- Куралово авыл җирлеге җирле ҥзидарҽ органнары белҽн башка муниципаль 

берҽмлеклҽрнең җирле ҥзидарҽ органнары, шулай ук чит дҽҥлҽтлҽрнең дҽҥлҽт 

хакимияте органнары һҽм җирле ҥзидарҽ органнары, халыкара һҽм чит ил 

оешмалары белҽн ҥзара килешҥ нигезендҽ башкарыла торган 

командировоклардан тыш, физик һҽм юридик затлар хисабына командировкага 

чыгарга; 

- забастовкаларда катнашырга; 

- сҽяси партиялҽр, иҗтимагый берлҽшмҽлҽр, шул исҽптҽн дини берлҽшмҽлҽр 

мҽнфҽгатьлҽрендҽ ҥз хезмҽт урынын кулланырга; 

2.5.8. Ел саен авыл җирлеге Советына ҥзлҽренең керемнҽре, мҿлкҽте һҽм 

мҿлкҽти характердагы йҿклҽмҽлҽре турында, шулай ук хатынының (иренең) 

һҽм балигъ булмаган балаларының керемнҽре, мҿлкҽтлҽре һҽм мҿлкҽти 

характердагы йҿклҽмҽлҽре турында мҽгълҥмат бирергҽ; 

2.5.9. Билгелҽнгҽн тҽртиптҽ аның милкендҽ булган коммерцияле оешмаларның 

устав капиталында булган ҿлешен (акциялҽр пакетларын) ышанычлы идарҽгҽ 

тапшырырга. 



 

 

2.6. Куралово авыл җирлеге Башкарма комитеты җитҽкчесе Куралово авыл 

җирлеге Уставы, башка муниципаль хокукый актлар, ҽлеге Контракт белҽн 

билгелҽнгҽн башка бурычларны ҥтҽргҽ тиеш. 

 

3. КУРАЛОВО АВЫЛ ҖИРЛЕГЕ БАШКАРМА КОМИТЕТЫ 

ҖИТҼКЧЕСЕНЕҢ "КУРАЛОВО АВЫЛ ҖИРЛЕГЕ" ҖИРЛЕ ҤЗИДАРҼ 

ОРГАННАРЫНА ФЕДЕРАЛЬ ЗАКОННАР ҺҼМ ТАТАРСТАН 

РЕСПУБЛИКАСЫ ЗАКОННАРЫ БЕЛҼН БИРЕЛГҼН АЕРЫМ ДҼҤЛҼТ 

ВҼКАЛҼТЛҼРЕН ГАМҼЛГҼ АШЫРУГА КАГЫЛЫШЛЫ ХОКУКЛАРЫ 

ҺҼМ БУРЫЧЛАРЫ  

 

3.1. Куралово авыл җирлеге Башкарма комитеты җитҽкчесе Куралово авыл 

җирлеге җирле ҥзидарҽ органнарына тапшырылган аерым дҽҥлҽт вҽкалҽтлҽрен 

гамҽлгҽ ашырганда аерым дҽҥлҽт вҽкалҽтлҽрен башкарырга тиеш: 

3.1.1. Куралово авыл җирлегенҽ федераль законнар һҽм Татарстан 

Республикасы законнары белҽн бирелгҽн аерым дҽҥлҽт вҽкалҽтлҽрен гамҽлгҽ 

ашыру буенча Башкарма комитет эшен оештыру; 

3.1.2. Куралово авыл җирлегенҽ федераль законнар һҽм Татарстан 

Республикасы законнары белҽн бирелгҽн аерым дҽҥлҽт вҽкалҽтлҽрен гамҽлгҽ 

ашыру ҿчен бирелгҽн матди ресурсларның сакланышын һҽм финанс 

чараларының максатчан кулланылышын тҽэмин итҥ; 

3.1.3. дҽҥлҽт һҽм федераль закон тарафыннан саклана торган башка серне 

тҽшкил итҥче мҽгълҥматларны белдермҽскҽ; 

3.1.4. вҽкалҽтле дҽҥлҽт органнарына федераль законнар һҽм Татарстан 

Республикасы законнары белҽн җирле ҥзидарҽ органнарына тапшырылган 

аерым дҽҥлҽт вҽкалҽтлҽрен гамҽлгҽ ашыруга кагылышлы документлар һҽм 

мҽгълҥмат бирергҽ; 

3.1.5. билгелҽнгҽн тҽртиптҽ вҽкалҽтле дҽҥлҽт органнарына аерым дҽҥлҽт 

вҽкалҽтлҽрен гамҽлгҽ ашыруга талҽп ителҽ торган финанс чыгымнары исҽп-

хисапларын һҽм аерым дҽҥлҽт вҽкалҽтлҽрен гамҽлгҽ ашыру турында хисап 

тапшырырга; 

3.1.6. җирле ҥзидарҽ органнарына федераль законнар һҽм Татарстан 

Республикасы законнары белҽн тапшырылган аерым дҽҥлҽт вҽкалҽтлҽрен 

гамҽлгҽ ашыру мҽсьҽлҽлҽре буенча закон талҽплҽрен бозуларны бетерҥ 

турында вҽкалҽтле дҽҥлҽт органнары кҥрсҽтмҽлҽрен ҥтҽргҽ; 

3.1.7. җирле ҥзидарҽ органнары тарафыннан федераль законнар һҽм Татарстан 

Республикасы законнары белҽн тапшырылган аерым дҽҥлҽт вҽкалҽтлҽрен 

гамҽлгҽ ашыруны туктату турында федераль законнар һҽм (яисҽ) Татарстан 

Республикасы законнары белҽн билгелҽнгҽн срокларда матди ресурсларны һҽм 

файдаланмаган финанс чараларын кире кайтарырга. 



 

 

3.2. Куралово авыл җирлеге җирле ҥзидарҽ органнарына тапшырылган аерым 

дҽҥлҽт вҽкалҽтлҽрен гамҽлгҽ ашырганда Башкарма комитет җитҽкчесе хокуклы: 

3.2.1. федераль законнар һҽм Татарстан Республикасы законнары нигезендҽ һҽм 

тиешле федераль законнарда һҽм (яисҽ) Татарстан Республикасы законнарында 

билгелҽнгҽн нигезлҽмҽлҽрне ҥтҽҥ нигезендҽ җирле ҥзидарҽ органнарына 

тапшырылган аерым дҽҥлҽт вҽкалҽтлҽрен гамҽлгҽ ашыруга бҽйле мҽсьҽлҽлҽр 

буенча хокукый актлар бастырып чыгарырга; 

3.2.2. җирле ҥзидарҽ органнарына федераль законнар һҽм Татарстан 

Республикасы законнары белҽн тапшырылган аерым дҽҥлҽт вҽкалҽтлҽрен 

гамҽлгҽ ашыру ҿчен Башкарма комитетка бирелгҽн матди ресурслардан 

файдалану һҽм финанс чараларын максатчан файдаланырга; 

3.2.3. җирле ҥзидарҽ органнарына федераль законнар һҽм Татарстан 

Республикасы законнары белҽн тапшырылган аерым дҽҥлҽт вҽкалҽтлҽрен 

гамҽлгҽ ашыру мҽсьҽлҽлҽре буенча закон талҽплҽрен бозуларны бетерҥ 

турында вҽкалҽтле дҽҥлҽт органнары кҥрсҽтмҽлҽренҽ суд тҽртибендҽ шикаять 

бирергҽ; 

3.2.4. җирле ҥзидарҽ органнарына аерым дҽҥлҽт вҽкалҽтлҽрен бирҥ турында 

законнарны бозу фактлары турында мҽгълҥмат белҽн дҽҥлҽт хакимияте 

органнарына мҿрҽҗҽгать итҽргҽ; 

3.2.5. дҽҥлҽт вҽкалҽтлҽрен гамҽлгҽ ашыруга кагылышлы ҿлешендҽ Татарстан 

Республикасы дҽҥлҽт хакимияте органнарыннан мҽгълҥмат (документлар) 

соратырга һҽм алырга; 

3.2.6. тапшырылган вҽкалҽтлҽрне финанс ягыннан тҽэмин итҥ булмаган очракта 

аерым дҽҥлҽт вҽкалҽтлҽрен ҥтҽҥдҽн баш тартырга; 

3.2.7. Югары Ослан муниципаль районы Куралово авыл җирлеге Советына 

Куралово авыл җирлеге Уставында һҽм Югары Ослан муниципаль районы 

Куралово авыл җирлеге Советы карарларында каралган очракларда һҽм 

тҽртиптҽ бирелгҽн аерым дҽҥлҽт вҽкалҽтлҽрен гамҽлгҽ ашыру ҿчен матди 

ресурслардан һҽм финанс чараларыннан ҿстҽмҽ файдалану турында тҽкъдимнҽр 

кертергҽ. 

 

4. КУРАЛОВО АВЫЛ ҖИРЛЕГЕ БАШЛЫГЫНЫҢ ХОКУКЛАРЫ ҺҼМ 

БУРЫЧЛАРЫ 

 

4.1. Югары Ослан муниципаль районының Куралово авыл җирлеге Башлыгы 

хокуклы: 

4.1.1. Куралово авыл җирлеге Башкарма комитеты җитҽкчесеннҽн Россия 

Федерациясе Конституциясен, Татарстан Республикасы Конституциясен, 

федераль законнарны, Татарстан Республикасы законнарын, Россия 

Федерациясенең һҽм Татарстан Республикасының башка норматив хокукый 



 

 

актларын, Куралово авыл җирлеге уставын, Югары Ослан муниципаль 

районының Куралово авыл җирлеге Советы карарларын ҥз бурычларын 

ҥтҽгҽндҽ саклауны талҽп итҽргҽ; 

4.1.2. ҥз вҽкалҽтлҽре чиклҽрендҽ Куралово авыл җирлеге Башкарма комитеты 

җитҽкчесе тарафыннан мҽҗбҥри ҥтҽлергҽ тиешле кҥрсҽтмҽлҽр бирергҽ; 

4.1.3. Куралово авыл җирлеге Башкарма комитеты җитҽкчесеннҽн Югары 

Ослан муниципаль районы Куралово авыл җирлеге Советы вҽкалҽтлҽрен 

башкару ҿчен кирҽкле документларны, белешмҽ һҽм башка мҽгълҥматны, шул 

исҽптҽн, Куралово авыл җирлеге Башкарма комитеты эшчҽнлеген контрольдҽ 

тотуны тормышка ашыру белҽн бҽйле рҽвештҽ, соратып алына торган яки 

килештерелгҽн башка срокта тҽкъдим ителергҽ тиешле документларны, 

белешмҽ һҽм башка мҽгълҥматны соратып алырга; 

4.1.4. Куралово авыл җирлеге Башкарма комитеты җитҽкчесенҽ законнар һҽм 

муниципаль хокукый актлар нигезендҽ бҥлҽклҽҥ чараларын кулланырга; 

4.1.5. Куралово авыл җирлеге Башкарма комитеты җитҽкчесен закон нигезендҽ 

эш бурычларын ҥтҽмҽгҽн һҽм (яки) тиешенчҽ ҥтҽмҽгҽн ҿчен дисциплинар 

җаваплылыкка тартырга; 

4.1.6. Куралово авыл җирлеге Башкарма комитеты җитҽкчесе тарафыннан 

җирле ҽһҽмияттҽге мҽсьҽлҽлҽрне хҽл итҥгҽ кагылышлы ҽлеге Контракт 

шартларын бозуга бҽйле рҽвештҽ ҽлеге Контрактны вакытыннан алда ҿзҥ 

турында судка мҿрҽҗҽгать итҽргҽ. 

4.2. Югары Ослан муниципаль районы Куралово авыл җирлеге Башлыгының 

Куралово авыл җирлеге Башкарма комитеты җитҽкчесе һҽм Куралово авыл 

җирлеге Башкарма комитеты органнары белҽн ҥзара хезмҽттҽшлек буенча 

Куралово авыл җирлеге Уставы һҽм башка муниципаль хокукый актлар белҽн 

билгелҽнгҽн башка вҽкалҽтлҽре. 

4.3. Югары Ослан муниципаль районы Башлыгы Куралово авыл җирлеге 

Башкарма комитеты җитҽкчесенең законнар, муниципаль хокукый актлар һҽм 

ҽлеге Контракт белҽн каралган хокукларын һҽм гарантиялҽрен тормышка 

ашыруны тҽэмин итҥ буенча чаралар кҥрҽ. 

 

5. КУРАЛОВО АВЫЛ ҖИРЛЕГЕ БАШКАРМА КОМИТЕТЫ ҖИТҼКЧЕСЕ 

ҤЗ ЭШЧҼНЛЕГЕН АЛЫП БАРУ ШАРТЛАРЫ 

 

5.1. Куралово авыл җирлеге Башкарма комитеты җитҽкчесе тарафыннан ҥз 

эшчҽнлеген башкару шартлары муниципаль хезмҽт, хезмҽт законнары, 

Куралово авыл җирлеге Уставы, башка муниципаль хокукый актлар, ҽлеге 

Контракт белҽн билгелҽнҽ. 



 

 

5.2. Куралово авыл җирлеге Башкарма комитеты җитҽкчесенҽ гамҽлдҽге 

законнар һҽм Югары Ослан муниципаль районы Куралово авыл җирлеге 

Советының норматив хокукый актлары нигезендҽ акча тҥлҽнҽ. 

5.3. Куралово авыл җирлеге Башкарма комитеты җитҽкчеснҽ Куралово авыл 

җирлеге Советы тарафыннан расланган штат расписаниесе нигезендҽ вазыйфаи 

оклад билгелҽнҽ. 

5.4. Куралово авыл җирлеге Башкарма комитеты җитҽкчесенҽ командировка 

чыгымнары кайтарыла, башка тҥлҽҥлҽр башкарыла, шулай ук Югары Ослан 

муниципаль районы Куралово авыл җирлеге Советының законнар һҽм 

норматив хокукый актлары белҽн билгелҽнгҽн муниципаль хезмҽткҽрлҽр ҿчен 

башка гарантиялҽр бирелҽ, 

 

6. КУРАЛОВО АВЫЛ ҖИРЛЕГЕ БАШКАРМА КОМИТЕТЫ ҖИТҼКЧЕСЕ 

ВҼКАЛҼТЛҼРЕ ВАКЫТЫ 

 

6.1. Куралово авыл җирлеге Башкарма комитеты җитҽкчесе Югары Ослан 

муниципаль районы Куралово авыл җирлеге Советының гамҽлдҽге составы 

вҽкалҽтлҽрен туктатканчыга кадҽр вазифага билгелҽнҽ. 

6.2. Куралово авыл җирлеге Башкарма комитеты җитҽкчесенең вҽкалҽтлҽре 

вакытыннан алда тҥбҽндҽге очракларда туктатыла: 

6.2.1. ҥлҥ очрагында; 

6.2.2. ҥз телҽге белҽн эштҽн китҥ; 

6.2.3. контрактны законда билгелҽнгҽн тҽртиптҽ ҿзҥ; 

6.2.4. "Россия Федерациясендҽ җирле ҥзидарҽ оештыруның гомуми 

принциплары турында" Федераль законның 74 статьясы нигезендҽ 

вазыйфасыннан читлҽшҥ; 

6.2.5. суд тарафыннан эшкҽ сҽлҽтсез дип тану яки чиклҽнгҽн эшкҽ сҽлҽтсез дип 

тану; 

6.2.6. суд тарафыннан ҥлгҽн дип игълан итҥ яки суд тарафыннан билгесез дип 

тану; 

6.2.7. судта аңа карата гаеплҽҥ карары законлы кҿченҽ керҥе; 

6.2.8. Россия Федерациясеннҽн даими яшҽҥ урынына чыгу; 

6.2.9. Россия Федерациясе гражданлыгы туктатылу, чит ил дҽҥлҽтенең - Россия 

Федерациясе халыкара килешҥендҽ катнашучы гражданлыгы туктатылу, аның 

нигезендҽ чит ил гражданы җирле ҥзидарҽ органнарына сайланырга хокуклы; 

6.2.10. хҽрби хезмҽткҽ яки аны альтернатив граждан хезмҽтенҽ алмаштыруга 

җибҽрҥ. 

6.3. Куралово авыл җирлеге Башкарма комитеты җитҽкчесе Куралово авыл 

җирлеге Башкарма комитетының яңа җитҽкчесен билгелҽнгҽн тҽртиптҽ 



 

 

билгелҽгҽнчегҽ кадҽр ҥзенең вҽкалҽтлҽрен тормышка ашыруын һҽм аның белҽн 

Контракт тҿзҥне дҽвам итҽ. 

 

7. ЯКЛАРНЫҢ ҖАВАПЛЫЛЫГЫ 

 

7.1. Ҽлеге Контракт шартларын ҥтҽмҽгҽн һҽм (яки) тиешенчҽ ҥтҽмҽгҽн ҿчен 

яклар гамҽлдҽге законнар нигезендҽ җаваплы. 

7.2. Куралово авыл җирлеге Башкарма комитеты җитҽкчесе федераль законнар 

һҽм Татарстан Республикасы законнары белҽн җирле ҥзидарҽ органнарына бу 

максатларга бҥлеп бирелгҽн матди ресурслар һҽм финанс чаралары чиклҽрендҽ 

бирелгҽн аерым дҽҥлҽт вҽкалҽтлҽрен башкармаган яки тиешенчҽ ҥтҽмҽгҽн ҿчен 

федераль законнар нигезендҽ җаваплы. 

 

8. КОНТРАКТНЫ ҤЗГҼРТҤ ҺҼМ ҾЗҤ. БҼХҼСЛҼРНЕ ЧИШҤ 

 

8.1. Һҽр яктан, Югары Ослан муниципаль районының Куралово авыл җирлеге 

Советы карары белҽн расланганнан соң, Контрактка теркҽлгҽн ҿстҽмҽ килешҥ 

белҽн рҽсмилҽштерелҽ торган ҽлеге Контрактны ҥзгҽртҥ (аныклау) яки ҿстҽҥ 

турындагы мҽсьҽлҽне икенче як алдында куярга хокуклы. 

8.2. Куралово авыл җирлеге Башкарма комитеты җитҽкчесе белҽн Контракт 

якларның килешҥе буенча яки гариза нигезендҽ суд тҽртибендҽ вакытыннан 

алда ҿзелергҽ мҿмкин: 

8.2.1. Югары Ослан муниципаль районы Куралово авыл җирлеге Советы 

тарафыннан җирле ҽһҽмияттҽге мҽсьҽлҽлҽрне хҽл итҥгҽ кагылышлы Контракт 

шартларын бозуга бҽйле рҽвештҽ; 

8.2.2. Татарстан Республикасы Президенты - Югары Ослан муниципаль 

районының "Куралово авыл җирлеге" муниципаль берҽмлеге җирле ҥзидарҽ 

органнарына федераль законнар һҽм Татарстан Республикасы законнары белҽн 

бирелгҽн аерым дҽҥлҽт вҽкалҽтлҽрен гамҽлгҽ ашыруга кагылышлы Контракт 

шартларын бозуга бҽйле; 

8.2.3. Куралово авыл җирлеге Башкарма комитеты җитҽкчесе - "Югары Ослан 

муниципаль районы Куралово авыл җирлеге" муниципаль берҽмлеге җирле 

ҥзидарҽ органнары һҽм (яки) Татарстан Республикасы дҽҥлҽт хакимияте 

органнары тарафыннан контракт шартлары бозылуга бҽйле. 

8.3. Яклар ризалыгын кҥздҽ тоткан очракларда Контрактны вакытыннан алда 

ҿзҥ турындагы тҽкъдим язма рҽвештҽ Контракт туктатылганчы 2 айдан да соңга 

калмыйча башка якка юнҽлдерелергҽ тиеш. 

8.4. Контракт гамҽлдҽ булу яки ҿзелҥ вакыты чыккан очракта, Башкарма 

комитет җитҽкчесе Куралово авыл җирлеге Башкарма комитетының яңа 

җитҽкчесе билгелҽнгҽннҽн соң 10 кҿн эчендҽ аңа вҽкалҽтлҽрне гамҽлгҽ ашыру 



 

 

ҿчен кирҽкле документларны һҽм матди чараларны тапшырырга тиеш. 

Куралово авыл җирлеге Башкарма комитеты җитҽкчесенең документлар һҽм 

матди чаралар тапшырудан баш тарту, кабул итҥ-тапшыру актын имзалаудан 

баш тартуы, Контрактта каралган документларны һҽм матди чараларны 

тапшырудан баш тарту юлы белҽн, ул ҥзенең гаебен расламаса, яңа билгелҽнгҽн 

бурычларын тиешенчҽ ҥтҽмҽве ҿчен тулы җаваплылык тота. 

8.5. Яклар арасындагы бҽхҽслҽр гамҽлдҽге законнарда билгелҽнгҽн тҽртиптҽ 

хҽл ителҽ. 

 

9. ЙОМГАКЛАУ НИГЕЗЛҼМҼЛҼРЕ 

 

9.1. Ҽлеге Контракт яклар тарафыннан имзаланган кҿннҽн ҥз кҿченҽ керҽ һҽм 

билгелҽнгҽн тҽртиптҽ Куралово авыл җирлеге Башкарма комитетының яңа 

җитҽкчесен билгелҽҥ, аның белҽн Контракт тҿзҥ һҽм документлар һҽм матди 

чаралар кабул итҥ-тапшыру актына кул куюдан туктала. 

9.2. Контрактның аерым дҽҥлҽт вҽкалҽтлҽрен гамҽлгҽ ашыруга кагылышлы 

ҿлешендҽ, Куралово авыл җирлеге Башкарма комитеты җитҽкчесе белҽн аның 

вҽкалҽтлҽре вакытына тҿзелҽ, ҽмма аерым дҽҥлҽт вҽкалҽтлҽренең гамҽлдҽ булу 

срогы белҽн чагыштырганда артмаган вакытка, ҽгҽр ҽлеге вҽкалҽтлҽрнең 

билгеле бер вакыты бар икҽн. 

9.3. Ҽлеге контрактның гамҽлдҽ булуы Башкарма комитет җитҽкчесенең 

вҽкалҽтлҽре законнар һҽм ҽлеге Контрактның 6.2 пункты нигезендҽ вакытыннан 

алда туктатылган кҿннҽн (ҽлеге Контрактның 9.1 пунктында билгелҽнгҽн срок) 

вакытыннан алда туктатыла. 

9.4. Контракт бер ҥк юридик кҿчкҽ ия ҿч нҿсхҽдҽ тҿзелде: 1 нҿсхҽ - Куралово 

авыл җирлеге Башкарма комитетының кадрлар хезмҽтендҽ (Куралово авыл 

җирлеге Башкарма комитеты җитҽкчесенең шҽхси эшендҽ), 1 нҿсхҽ - Югары 

Ослан муниципаль районы Куралово авыл җирлеге Башлыгында, 1 нҿсхҽ - 

Куралово авыл җирлеге Башкарма комитеты җитҽкчесендҽ саклана. 

 

ЯКЛАРНЫҢ ИМЗАЛАРЫ ҺҼМ РЕКВИЗИТЛАРЫ: 

 

 Югары Ослан муниципаль районы Куралово авыл җирлеге Башлыгы 

урынбасары ________________ Г.Г.Маслов 

 

                                          

Югары Ослан муниципаль районы Куралово авыл җирлеге Башкарма комитеты 

җитҽкчесе ___________    

 

 


